รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. อาจารยเทวฤทธิ์
วิญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๖. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี
จันทรตา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
บุญสา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. อาจารยเสาวรีย
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
๒. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
๔. รองศาสตราจารยวิลาศ
พุมพิมล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางกิ่งดาว
๒. วาที่รอยตรีณัฐพัชร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ปดเปา
วันตัน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

๒
๓.
๔.

อาจารยกมลวรรณ
นางสาวสุปราณี

ทาวัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมปฏิบัติหนาที่ในการประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ)
๑. นายปรีชา
ไชยโย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
๗. อาจารยชัยวุฒิ
โกเมศ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร
๘. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๙. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ นโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการไปเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ
ประธานแจ งให ที่ ป ระชุม ทราบถึงบั น ทึ กการประชุม เรื่อ ง นโยบายการปรับ เปลี่ย น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ณ หองประชุมศาสตราจารย
วิจิต จร ศรีส อาน (ชั้น ๕) สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวัน ที่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๖๒ โดยมี
ศาสตราจารย คลิ นิ ก นายแพทย อุด ม คชิน ทร รัฐ มนตรีชว ยวาการกระทรวงศึ กษาธิการ เป น ประธาน
การประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๒ การตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
ประธานแจ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งการตรวจสอบงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุ ดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามหนังสือสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง
ที่ ตผ ๐๐๕๙.๑ ลป/๒๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

๓
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได ชี้ แจงให ที่ ป ระชุ มทราบวาขณะนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนิน การมอบหมายใหงานพั ส ดุจัดทําผังทะเบีย น
ครุภัณฑใหเปนไปตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และอยูระหวางจัดทําระบบโปรแกรมชวยในการ
อํานวยความสะดวกในการจัดทําผังดังกลาว สําหรับกรณีบัญชีที่ไมมีการระบุชื่อเจาของบัญชี ไดมอบหมาย
ใหงานคลังประสานธนาคารที่เกี่ยวของเพื่อขอรายชื่อเจาของบัญชีตางๆ เพื่อประสานเจาของบัญชีทําการ
ปดบัญชี โดยในการดําเนินการดังกลาวตองใชระยะเวลาพอสมควรเพราะเจาของบัญชีอยูไกลและบางรายถึง
แกกรรมซึ่งกรณีนี้ตองดําเนินการตามกระบวนกฎหมาย
ที่ ป ระชุ ม ได มี ข อ เสนอแนะวาขอให ม หาวิ ท ยาลั ย เรงรัดการดํ าเนิ น การและรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานดังกลาวใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปางและสภามหาวิทยาลัย
ทราบเปนระยะ
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. รับทราบ
๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๑.๓ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ไดกําหนดจัดในวันเสารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากรองศาสตราจารย
สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี จะหมดวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนั้น
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยสภามหาวิทยาลัยจะตองมีการพิจารณา
แตงตั้งรักษาราชการแทนอธิกาบดี ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จากวันเสารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เปนวันอาทิตยที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ และวัน
จันทรที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ตามที่ ได มีก ารประชุ มสภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ลําปาง ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่ อวัน ที่ ๙
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มีจํานวน ๑๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๔
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๖๒
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐
อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง ฝายเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ ลํ าปาง
ได ส รุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางในการประชุ ม ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ รายงานผลการจั ด การแข งขั น กอล ฟ การกุ ศ ล “ราชภั ฏ ลํ า ปางโอเพ น ครั้ งที่ ๕
ป ๒๕๖๒”
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิ ท ยาลั ย เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปาง
โอเพน ครั้งที่ ๕ ป ๒๕๖๒” ซึ่งมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ไดดําเนิ นการจั ดการแข งขัน กอลฟการกุศล “ราชภัฏ ลําปางโอเพ น ครั้งที่ ๕ ป ๒๕๖๒” ในวันเสารที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ T-OFF เวลา ๑๐.๐๐ น. สนามกอลฟ กฟผ. แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยมี
วัตถุประสงคการจัดงาน ดังตอไปนี้
๑. เพื่อหารายไดเขากองทุน “สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” และมอบ
ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา
๒. เพื ่อ เปน การประชาสัม พัน ธก ิจ กรรมของคณ ะกรรมการสง เสริม กิจ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหเปนที่รูจักโดยทั่วไป
ทั ้ ง นี ้ การจั ด การแขง ขัน กอลฟ การกุศ ล “ราช ภั ฏ ลํ า ป างโอเพ น ครั ้ ง ที ่ ๕
ป ๒๕๖๒” นี้ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทุกภาคสวนในพื้นที่จังหวัดลําปาง และทั่วประเทศรายได
หลังหักคาใชจาย ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เปนจํานวนเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ด แสนหกหมื่ น บาทถวน)
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๓ การมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิ ท ยาลั ย เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

๕
ลําปาง ไดมีการมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีความมุงมั่นในการศึกษาเลาเรียน เปนแบบอยางที่ดีในการ
เสียสละ มีจิตอาสา มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพยตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบั น
ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยที่ผานมาไดมอบทุนการศึกษา ดังนี้
ปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๕๐ ราย เปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๕๐ ราย เปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๕๐ ราย เปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๕๐ ราย เปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๖๐ ราย เปนเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๖๐ ราย เปนเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๖๐ ราย เปนเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนบาทถวน)
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๔ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง อั ต ราเบี้ ย ประชุ ม ของกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได แจ งให ที่ป ระชุ ม ทราบถึ งประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลําปาง เรื่อง อัตราเบี้ ย ประชุม ของกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา... (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...
ประธานได เสนอให ที่ป ระชุมพิจารณา (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชา...
(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... โดยสืบเนื่องจากวิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมี
หนังสือที่ ศธ ๐๕๖๕.๐๖/พิเศษ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เรื่อง หลักสูตรการผลิตครู ๔ ป อิงสมรรถนะ
เพื่อขอความอนุเคราะหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา...
(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร เปนผูชี้แจง
ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดชี้แจงใหที่ประชุม
ทราบวาเกณฑการรับรองปริญญา หลักสูตรการผลิตครู ๔ ป กําลังอยูในขั้นตอนการคัดเลือกอนุกรรมการ
รับ รองปริ ญ ญาการผลิ ต ครู ตามหลั ก สู ต รครุศ าสตร/ ศึก ษาศาสตรใหม ๔ ป ซึ่ งเมื่ อได คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ (กบว.) ครบ จะมีการประชุมเพื่อแกไขใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระกับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (หลักสูตร ๔ ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ซึ่งจะเกิดความเขาใจตรงกัน เนื่องจาก
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

๖
การเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รจาก ๕ ป เป น ๔ ป เป น การเปลี่ ย นแปลงที่ ทุ ก ฝ ายต อ งร ว มมื อ ร ว มใจกั น
เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตวิชาชีพครูรวมกัน
มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาของผลการประชุมของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ (กบว.) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
๕.๒ ขอความเห็ นชอบและอนุ มั ติงบประมาณโครงการปรับปรุงห องตางๆ และภู มิทั ศน
บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงหองตางๆ และภูมิทัศนบริเวณ
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ในการนี้ ได ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ มให ผู ช วยศาสตราจารย วิ ยดา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปน
ผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาการผูอํานวยการ
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม ให ความเห็ นชอบและอนุ มั ติ งบประมาณ
โครงการปรับปรุงหองตางๆ และภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจาก
การประชุมกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสําหรับโครงการปรับปรุงหองตางๆ และ
ภูมิทัศน บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง จํานวน ๑๑ โครงการ รวมเป นเงินจํานวนทั้ งสิ้ น
๒,๔๐๗,๒๓๓ บาท (สองล านสี่ แ สนเจ็ ด พั น สองร อยสามสิ บ สามบาทถ ว น) รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนครุภัณฑใหชัดเจน
๒. การจัดการศึกษาขอใหเนนเรื่องคุณภาพ และใหมีการประเมินผลและรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ
๓. ให มี การจั ดสวั ส ดิ การสํ าหรั บ บุ คลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ นํ าบุ ตรมาสมั ค รเรี ย น
ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
๔. ขอให คณะและหนวยงานสนั บสนุ นวัสดุและอุปกรณ ที่ สามารถให ประกอบการจัด
การเรียนการสอนใหแกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงหองตางๆ และภูมิทัศนบริเวณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๒,๔๐๗,๒๓๓ บาท
(สองลานสี่แสนเจ็ดพันสองรอยสามสิบสามบาทถวน) ตามเสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

๗
๕.๓ ขอความเห็ นชอบและอนุ มัติ แผนปฏิ บัติราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่มเติม) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม ให ความเห็ นชอบและอนุ มั ติ แผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่มเติม) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เปนเงินจํานวน ๗๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่มเติม) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ตามเสนอ
๕.๔ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จารณาอนุ มัติปริญญาบั ตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๙๔ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๕๖๔ คน
สาขาวิชาครุศาสตร
จํานวน ๓๐ คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๙๔ คน ตามเสนอ
๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยมัลลิกา ดวงภักดี เปนอาจารย
เหนือขวัญ บัวเผื่อน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเสนอ
๕.๖ การพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปลี่ ย นแปลงจากอาจารย เอกวิ ท ย
เมธาชยานันท เปนอาจารยสุกัญญา แซโก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

๘
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

